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ผ่่านกลยุุทธ์์ M&A หลังผ่ถห.  
ลงมติิจ่่ายุปัันผ่ล 0.18 บ./หุ�น อนุมัติิออกหุ�นก้�

แปัลงสภาพ ม้ลค่่า 255 ลบ. พ่วง LEO-W1 ฟรีี

LEO	เดินหน้าต่่อิยอิดธุุริกิจ

ผู้้้ถ้ือิหุ้น	 LEO	 พร้ิอิมใจโหวต่ผู่้านทุก
วาริะทั�งิจ่ายเงิินปันผู้ลงิวดคร่ิ�งิหลังิปี	
64	 เป็นเงิินสด	 อัิต่ริาหุ้นละ	0.18	บาท	
เต่รีิยมรัิบทรัิพย์	26	พ.ค.นี�	 และอินุมัติ่
ให้อิอิกหุ้นก้้แปลงิสภาพ	 ม้ลค่า	 255	
ล้านบาท	 จัดสริริให้ผู้้้ถ้ือิหุ้นเดิมอัิต่ริา	
1,255	 หุ้นเดิมต่่อิ	 1	 หุ้นก้้แปลงิสภาพ	
พร้ิอิมพ่วงิ	LEO-W1	ฟรีิ	ในอัิต่ริา	1	หุ้น
ก้้แปลงิสภาพต่่อิ	100	วอิร์ิแรินท์	ฟาก
ซีอีิโอิ"เกต่ต่ิวิทย์	 สิทธิุสุนทริวงิศ์์"	 ริะบุ
เดินหน้าต่่อิยอิดธุุริกิจผู่้านกลยุทธ์ุการิ	
M&A	 ร่ิวมม้อิกับพันธุมิต่ริ	 รุิกข่ยาย
บริิการิจากธุุริกิจหลัก	 หนุนผู้ลงิานปีนี�
โต่ทะยาน30-35%

นายเกต่ติ่วิทย ์ 	 สิทธุิสุนทริวงิศ์	์
ปริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	ลีโอิ	
โกลบอิล	โลจิสต่ิกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	
หริ้อิ	 LEO	 เปิดเผู้ยว่าที�ปริะชุมสามัญ
ปริะจ�าปี	2565	มมีติ่อินมุติั่จ่ายเงิินปันผู้ล
เป็นเงิินสดในอิัต่ริาหุ้นละ	 0.25	 บาท
ข่อิงิจ�านวนหุ้น	 320,000,000	หุ้นคิด
เป็นเงิินปันผู้ลจ่ายทั�งิสิ�น	80,000,000	
บาท	เน้�อิงิจากบริิษััทฯได้จ่ายเงิินปันผู้ล
ริะหว่างิกาลจากงิวดด�าเนินการิวันที�	 1	
มกริาคม	2564	ถื่งิวันที�	 30	มิถืุนายน	
2564	 ในอิัต่ริาหุ้นละ	 0.07	 บาทให้แก่

ผู้้้ถื้อิหุ้นแล้ว	 ดังินั�นคงิเหล้อิเงิินปันผู้ล
ที�จ่ายในคริาวนี�อิีกหุ ้นละ	 0.18	 บาท
จากงิวดด�าเนินการิวันที�	 1	 กริกฎาคม	
2564	ถืง่ิ	31	ธุนัวาคม	2564	บริษิัทัฯได้
ก�าหนดริายช้�อิผู้้้มีสิทธุิได้ริับเงิินปันผู้ล
ในวันที�	 10	 พฤษัภาคม	 2565	 และ
ก�าหนดจ่ายเงินิปันผู้ลให้ผู้้ถ้้ือิหุน้ในวนัที�	
26	พฤษัภาคม	2565

ที�ปริะชุมยังิได้อินุมัติ่การิอิอิกและ
เสนอิข่ายหุ้นก้้แปลงิสภาพที�อิอิกใหม่
ข่อิงิบริิษััท	 และให้สิทธิุแปลงิสภาพ
เป็นหุ้นสามัญจ�านวนทั�งิสิ�นไม่เกิน	
255,000,000	บาท	 ให้แก่ผู้้้ถ้ือิหุ้นเดิม
ข่อิงิบริิษััทฯที�มีสิทธิุได้รัิบการิจัดสริริ
การิถ้ือิหุ้นโดยไม่จัดสริริให้ผู้้้ถ้ือิหุ้นที�จะ
ท�าให้บริิษััทฯมีหน้าที�ต่ามกฎหมายต่่างิ
ปริะเทศ์	ในอิตั่ริาสว่นการิจดัสริริ	1,255	
หุ้นเดิมต่่อิ	 1หน่วยหุ้นก้้แปลงิสภาพ	
ริาคาเสนอิข่าย	1,000	บาทต่่อิ	1	หน่วย

หุ้นก้้แปลงิสภาพ	ม้ลค่าที�เสนอิข่ายริวม
ทั�งิสิ�นไม่เกิน	255,000,000	บาท	 โดย
ให้อัิต่ริาดอิกเบี�ย	5.75%	ต่่อิปี	จ่ายดอิก
เบี�ยทุกๆ	3	เด้อิน	โดยหุ้นก้้ที�อิอิกในครัิ�งิ
นี�จะมีอิายุ	1	ปี	9	เด้อิน	และผู้้้ถ้ือิหุ้นทุก
ริายสามาริถืจอิงิซ้�อิเกินสิทธิุได้	 โดย
บริิษััทฯจะจัดสริริให้ต่ามจ�านวนการิใช้
สิทธิุข่อิงิผู้้้ถ้ือิหุ้น

ริวมทั�งิอินุมัติ่การิอิอิกและเสนอิข่ายใบ
ส�าคัญแสดงิสิทธิุที�จะซ้�อิหุ้นสามัญข่อิ
งิบริิษััทฯ	ครัิ�งิที�	1	(“LEO-W1”)	จ�านวน
ไม่เกิน	 25,500,000	 หน่วย	 ให้แก่ผู้้้
ถ้ือิหุ้นข่อิงิบริิษััทฯ	 ที�จอิงิซ้�อิและได้รัิบ
จัดสริริหุ้นก้้แปลงิสภาพที�เสนอิข่ายให้
แก่ผู้้้ถ้ือิหุ้นต่ามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที�ผู้้้
ถ้ือิหุ้นแต่่ละริายถ้ือิอิย่้	 โดยไม่คิดม้ลค่า
ในอัิต่ริาส่วน	1	หน่วยหุ้นก้้แปลงิสภาพ	
ต่่อิ	100	หน่วยใบส�าคัญแสดงิสิทธิุ	ครัิ�งิ
ที�	1	(LEO-W1)	โดยใบส�าคัญแสดงิสิทธิุ
ดังิกล่าวมีอิายุ	2	ปี	นับจากวันที�ได้อิอิก
ใบส�าคัญแสดงิสิทธิุ	มีอัิต่ริาการิใช้สิทธิุ
ต่ามใบส�าคัญแสดงิสิทธิุ	 1	 หน่วยต่่อิ
หุ้นสามัญ	1	 หุ้น	และมีริาคาการิใช้สิทธิุ
เท่ากับ	22	บาทต่่อิหุ้น	(ยกเวน้กริณีีการิ
ปรัิบริาคาใช้สิทธิุ)
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ผ่่านกลยุุทธ์์ M&A หลังผ่ถห.  
ลงมติิจ่่ายุปัันผ่ล 0.18 บ./หุ�น อนุมัติิออกหุ�นก้�

แปัลงสภาพ ม้ลค่่า 255 ลบ. พ่วง LEO-W1 ฟรีี

LEO	เดินหน้าต่่อิยอิดธุุริกิจ

ต่ลอิดจนอินุมัติ่การิเพิ�มทุนจดทะเบียน
ข่อิงิบริิษััทฯ	จากเดิม	160,000,000.00	
บาท	เป็น		181,250,000.00	บาท	โดยอิอิก
หุ้นสามัญเพิ�มทุนจ�านวน	42,500,000	
หุ้น	ม้ลค่าที�ต่ริาไว้หุ้นละ	0.50	บาท	ริวม
เป็น	21,250,000.00	บาท	เพ้�อิริอิงิรัิบ
การิใช้สิทธิุแปลงิสภาพข่อิงิหุ้นก้้แปลงิ
สภาพเป็นจ�านวน	17,000,000	หุ้น	และ
เพ้�อิริอิงิรัิบการิใช้สิทธิุต่ามใบส�าคัญ
แสดงิสิทธิุที�จะซ้�อิหุ้นสามัญข่อิงิบริิษััทฯ	
ครัิ�งิที�	 1	 (LEO-W1)	 เป็นจ�านวนไม่เกิน	
25,500,000	หุ้น

โดยการิอิอิกหุ้นก้้ในครัิ�งินี�จะท�าให้ทางิ	
LEO	 มีฐานการิเงิินที�แข็่งิแกร่ิงิยิ�งิข่่�น	
และมีเงิินทุนมากเพียงิพอิที�จะใช้ในการิ
ลงิทุนเพ้�อิข่ยายงิานและการิ	M&A	 ที�
ก�าลังิจะเกิดมากข่่�นในอินาคต่	 และ
แสดงิให้เห็นถ่ืงิศั์กยภาพในการิวางิแผู้น

ทางิการิเงิินและหาแหล่งิเงิินทุนที�หลาก
หลายข่อิงิทางิบริิษััทฯ	โดยเฉพาะในช่วงิ
นี�	 ที�ทางิสถืาบันการิเงิินเริิ�มที�เข้่มงิวด
ในการิปล่อิยสินเช้�อิและเป็นภาวะข่าข่่�น
ข่อิงิอัิต่ริาดอิกเบี�ย

"แผู้นการิด�าเนินธุุริกิจบริิษััทฯ	ยังิคงิเดิน
หน้าที�การิเข้่าร่ิวมลงิทุนกับพันธุมิต่ริ
ทางิธุุริกิจทั�งิในปริะเทศ์และกลุ่มปริะเทศ์	
ASEAN	โดยสร้ิางิการิเติ่บโต่ทางิธุุริกิจ
ผู่้านแผู้นการิท�าข้่อิต่กลงิซ้�อิและควบ
ริวมกิจการิ	 (M&A)	 นอิกเหน้อิจาก
บริิษััท	เวิร์ิลแอิร์ิ	โลจิสติ่กส์	จ�ากัด	และ
สร้ิางิการิเติ่บโต่อิย่างิก้าวกริะโดดให้กับ
บริิษััทต่ามแผู้นงิาน	และเป็นการิเต่รีิยม
พร้ิอิมในการิเพิ�มเงิินทุนหมุนเวียนเพ้�อิ
ริอิงิรัิบการิข่ยายตั่วที�ตั่�งิเป้าในการิ
เติ่บโต่ไว้	 30-35%	 ที�	 4,700-4,800	
ล้านบาท	ในปี	2565	"

นอิกจากนี�	 ยังิรุิกข่ยายการิให้บริิการิ
ธุุริกิจข่อิงิบริิษััทฯ	 ในส่วนอ้ิ�นเพิ�มเติ่ม	
เช่น	 การิเปิดให้บริิการิ	 LEO	 Self-
Storage#2	China	Town	และบริิการิ
ลานรัิบฝากเก็บต้้่คอินเทนเนอิร์ิแห่งิที�
สอิงิจะตั่�งิอิย่้ถืนนบางินา	 กม.	 21	 โดย
ปัจจุบันอิย่้ในขั่�นต่อินปรัิบปรุิงิพ้�นที�และ
คาดจะพร้ิอิมให้บริิการิในช่วงิไต่ริมาส
ที�	 2	 ข่อิงิปี	 2565	 ริวมทั�งิข่ยายธุุริกิจ
โดยการิร่ิวมม้อิกับพันธุมิต่ริ	 "China	
Post"	ซ่�งิมีแผู้นที�จะเพิ�ม	Capacity	ข่อิงิ
สายการิบิน	China	Post	Airline	ที�บิน
ริะหว่างิกรุิงิเทพ-	คุนหมิงิ	โดยเพิ�มเที�ยว
บินและน�าเคร้ิ�อิงิบนิข่นาดที�ใหญ่ข่่�น	เพ้�อิ
เป็นการิสนับสนุนนโยบายข่อิงิภาครัิฐ
ที�ต้่อิงิการิผู้ลักดันและส่งิเสริิมการิเพิ�ม
ยอิดการิส่งิอิอิกผู้ลไม้ไทยไปยังิปริะเทศ์
จีนให้มากข่่�น	 ริวมถ่ืงิโคริงิการิข่นส่งิ
สินค้าโดยริถืไฟจากปริะเทศ์จีนมายังิ
ลาว	ทางิบริิษััทฯ	สามาริถืเริิ�มให้บริิการิ
ได้ในเด้อินพฤษัภาคมเป็นที�เรีิยบร้ิอิย
แล้ว	ความส�าเร็ิจจากโคริงิการิทั�งิหมด
นี�	ยิ�งิต่อิกย��าว่า	LEO	เป็นผู้้้ให้บริิการิโล
จิสติ่กส์อิย่างิคริบวงิจริที�มีการิเติ่บโต่
อิย่างิก้าวกริะโดดได้อิย่างิแท้จริิงิ
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ตัิ�ง บ.ยุ่อยุ ค่ริีปัอินเวสท์ 
ลงทุนในสินทรัีพย์ุดิิจิ่ทัล

THL

บริิษััท	ทุ่งิคาฮาเบอิร์ิ	จ�ากัด	(มหาชน)	THL	เปิดเผู้ยว่า	เม้�อิวันที�	28	เมษัายน	2565	
ที�คณีะกริริมการิบริิษััทครัิ�งิ	ที�	1/2565	มีมติ่ปริะชุมดังินี�

	 1.ที�ปริะชุมมีมติ่รัิบทริาบการิลาอิอิกจากต่�าแหน่งิ	กริริมการิอิิสริะข่อิงิ	นายเชาวฤทธิุ�	จงิเกษักริณ์ี
	โดยมีผู้ลตั่�งิแต่่วันที�	25	เมษัายน	2565

	 2.ที�ปริะชุมมีมติ่แต่่งิตั่�งิ	นายวิชัย	เบญจพลาพริ	
	เข้่าด�าริงิต่�าแหน่งิกริริมการิ	และ	กริริมการิบริิหาริ

	 3.ที�ปริะชุมมีมติ่จัดตั่�งิบริิษััทย่อิยแห่งิใหม่
	 -โดยมีริายละเอีิยดดังินี�	จัดตั่�งิบริิษััท	บริิษััท	คริิปอิินเวสท์	จ�ากัด
	 -ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน	1,000,000	บาท	แบ่งิเป็นหุ้นสามัญ	10,000	หุ้น	ม้ลค่าหุ้นละ	100	บาท
	 -วัต่ถุืปริะสงิค์	เพ้�อิลงิทุนในสินทรัิพย์ดิจิทัล
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ตัิ�งบริีษััท สติาร์ียุ้เนี�ยุน แพค่เกจ่จิ่�ง จ่ำากัดิ 
ลุยุธุ์รีกิจ่ผ่ลิติและจ่ำาหน่ายุ

บรีรีจุ่ภัณฑ์์พลาสติิกชนิดิอ่อน

TU	จับม้อิ	SFLEX

นายธีุริพงิศ์์	 จันศิ์ริิ	 ปริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
บริิษััท	ไทยย้เนี�ยน	กรุิ�ป	จ�ากดั	(มหาชน)	(TU)	เปิด
เผู้ยวา่ต่ามที�	บริิษััท	ไทยย้เนี�ยน	กรุิ�ป	จ�ากดั	(มหาชน)	(TU)	ได้
แจ้งิต่่อิต่ลาดหลักทรัิพย์แห่งิปริะเทศ์ไทย	(SET)	เกี�ยวกับมติ่
ข่อิงิคณีะกริริมการิบริิหาริ	(Executive	Committee)	ต่าม
หนังิส้อิข่อิงิบริิษััทเลข่ที�	24/640930	ลงิวันที�	30	กันยายน	
2564	ซ่�งิเห็นชอิบกับการิลงิทุนข่อิงิบริิษััท	ไทยย้เนี�ยน	กริาฟ
ฟิกส์จ�ากัด	 (TUG)	 ซ่�งิเป็นบริิษััทย่อิยที�บริิษััทถ้ือิหุ้นร้ิอิยละ	
98	 และด�าเนินธุุริกิจเกี�ยวกับการิให้บริิการิ	 และผู้ลิต่บริริจุ
ภัณีฑ์์และสิ�งิพิมพ์	 บริิษััทฯ	 ข่อิแจ้งิให้ทริาบว่า	 TUG	 และผู้้้
ร่ิวมลงิทุนค้อิ	บริิษััท	สต่าร์ิเฟล็กซ์จ�ากัด	(มหาชน)	(SFLEX)	
ซ่�งิเป็นผู้้้น�าในการิด�าเนินธุุริกิจผู้ลิต่และจ�าหน่ายบริริจุภัณีฑ์์
พลาสติ่กชนิดอ่ิอิน	(Flexible	Packaging)	ได้ร่ิวมกันจัดตั่�งิ
บริิษััทร่ิวมลงิทนุดังิกล่าวแล้วเสร็ิจ	โดยใชช้้�อิว่า	บริิษััท	สต่าริ์
ย้เนี�ยน	แพคเกจจิ�งิ	จ�ากัด	โดยมีริายละเอีิยดดังินี�

--ริายละเอีิยดการิลงิทุน--
วันที�เกิดธุุริกริริม	วันที�	28	เมษัายน	2565
ช้�อิบริิษััท	บริิษััท	สต่าร์ิย้เนี�ยน	แพคเกจจิ�งิ	จ�ากัด
วัต่ถุืปริะสงิค์ในการิร่ิวมลงิทุน	 เพ้�อิด�าเนินกิจการิการิผู้ลิต่
และจ�าหน่ายบริริจุภัณีฑ์์พลาสติ่กชนิดอ่ิอิน	 (Flexible	
Packaging)และด�าเนนิธุุริกิจอ้ิ�นใดที�เกี�ยวข้่อิงิ	ต่ลอิดจนริว่ม
กันพัฒนาผู้ลิต่ภัณีฑ์์หร้ิอิบริริจุภัณีฑ์์ใหม่ในอินาคต่
สถืานที�ตั่�งิ	 255	ถืนนแสมด�าแข่วงิแสมด�า	 เข่ต่บางิขุ่นเทียน	
กรุิงิเทพมหานคริ

ทุนจดทะเบียนบริิษััท	1,000,000	บาท	โดยแบ่งิอิอิกเป็น
-	หุ้นสามัญ	จ�านวน	9,800	หุ้น	และ
-	หุ้นบุริิมสิทธิุจ�านวน	200	หุ้น
-ม้ลค่าหุ้นที�ต่ริาไว้หุ้นละ	100	บาท

--โคริงิสร้ิางิผู้้้ถ้ือิหุ้น--

1)	SFLEX	จะเข้่าถ้ือิหุ้นสามัญ	จ�านวน	4,997	หุ้น2)	TUG	จะ
เข้่าถ้ือิหุ้นสามัญ	จ�านวน	4,799	หุ้น	และหุ้นบุริิมสิทธิุจ�านวน	
200	หุ้น3)	ผู้้้ถ้ือิหุ้นริายย่อิย	จ�า	นวน	4	หุ้น

โคริงิสริ้างิกริริมการิ	 1)	 นายปิยะเทพ	 สีต่ะจันทร์ิ2)	 นาย
สมโภชน์	วัลยะเสวี3)	นายสมชาย	วงิศ์์รัิศ์มี

--แหล่งิเงิินทุน--

เงิินทุนหมุนเวียนในบริิษััท

--ความเห็นข่อิงิคณีะกริริมการิบริิหาริต่่อิการิท�าริายการิ--

คณีะกริริมการิบริิหาริมีความเห็นว่าการิลงิทุนในการิจัดตั่�งิ
บริิษััทใหม่ร่ิวมกับ	 SFLEX	 ซ่�งิเป็นบริิษััทที�เป็นผู้้้น�าในการิ
ด�าเนินธุุริกิจผู้ลิต่และจ�าหน่ายบริริจุภัณีฑ์์พลาสติ่กชนิดอ่ิอิน	
ซ่�งิมีความเชี�ยวชาญและมีอิงิค์ความร้้ิเฉพาะด้าน	เป็นการิท�า
ริายการิที�มีความเหมาะสมและก่อิให้เกิดปริะโยชน์แก่บริิษััท
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บางจ่ากฯ ธ์นโชค่ ออยุ ไลท์ 
ผ่ลิตินำ�ามันเช้�อเพลิงอากาศยุานยัุ�งยุ้น

จ่ากนำ�ามันพ้ชใช�แล�ว เป็ันรีายุแรีกในปัรีะเทศไทยุ

BBCI	จับม้อิ

นายกิต่ติ่พงิศ์์	 ลิ�มสุวริริณีโริจน์	 ปริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมการิผู้้้จัดการิใหญ่	
บริิษััท	บีบีจีไอิ	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้ิอิมด้วย	นายชัยวัฒน์	โควาวิสารัิช	ปริะธุานเจ้าหน้าที�
บริิหาริและกริริมการิผู้้้จัดการิใหญ่	 กลุ่มบริิษััท	บางิจากฯ	 ลงินามในบันท่กข้่อิต่กลงิความร่ิวมม้อิ
จัดหาวัต่ถุืดิบ	ผู้ลิต่ภัณีฑ์์	สร้ิางิหน่วยผู้ลิต่	และจัดจ�าหน่ายเช้�อิเพลิงิชีวภาพแบบยั�งิย้น	ร่ิวมกับ	นายธุนวัฒน์	ลินจงิสุบงิกช	
กริริมการิผู้้้จัดการิ	บริิษััท	ธุนโชค	อิอิย	ไลท์	จ�ากัด	ผู้้้มีความเชี�ยวชาญในการิบริิหาริจัดการิน��ามันพ้ชใช้แล้วชั�นแนวหน้าข่อิงิ
ปริะเทศ์มากว่า	40	ปี	เต่รีิยมจัดตั่�งิหน่วยผู้ลิต่ใหม่ในโริงิกลั�นน��ามันบางิจาก	เพ้�อิริอิงิรัิบกริะบวนผู้ลิต่และจัดจ�าหน่ายน��ามันเช้�อิ
เพลิงิอิากาศ์ยานยั�งิย้น	(Sustainable	Aviation	Fuel	หร้ิอิ	SAF)	จากน��ามันพ้ชใช้แล้วเป็นริายแริกในปริะเทศ์ไทย	ริวมถ่ืงิ
ผู้ลิต่ภัณีฑ์์น��ามันเช้�อิเพลิงิชีวภาพอ้ิ�น	ๆ	ที�เกี�ยวข้่อิงิส�าหรัิบใช้ทั�งิในและต่่างิปริะเทศ์

น��ามันเช้�อิเพลิงิอิากาศ์ยานยั�งิย้น	 (SAF)	 เป็นทางิเล้อิกเพ้�อิลดการิปล่อิยก�าซเร้ิอินกริะจกที�ทั�วโลกก�าลังิให้ความสนใจ	 โดย
เฉพาะสหภาพยุโริป	 เน้�อิงิจากต่ลอิดวงิจริชีวิต่ผู้ลิต่ภัณีฑ์์นั�นมีอัิต่ริาการิปล่อิยคาริ์บอินน้อิยกว่าเช้�อิเพลิงิฟอิสซิลถ่ืงิ	 80%	
จากการิที�ปริะเทศ์ไทยมีอัิต่ริาการิบริิโภคน��ามันพ้ชส้งิปริะมาณี	900,000	ตั่นต่่อิปี	ซ่�งิส้งิข่่�นอิย่างิต่่อิเน้�อิงิ	ท�าให้เป็นโอิกาสที�
ดีในการิน�าน��ามันพ้ชใชแ้ล้วมาต่่อิยอิดเพ้�อิต่อิบโจทยค์วามต้่อิงิการิใชน้��ามันเช้�อิเพลงิิอิากาศ์ยานยั�งิย้น	ซ่�งิมีแนวโน้มข่ยายต่วั
ส้งิ	ทั�งิยังิช่วยลดการิปล่อิยก�าซเร้ิอินกริะจกต่ามเป้าหมาย	Net	Zero	GHG	Emissions	ในปี	ค.ศ์.	2050	ข่อิงิกลุ่มบางิจากฯ	
และยังิสอิดรัิบกับโมเดลเศ์ริษัฐกิจ	"BCG"	หร้ิอิ	Bio-Circular-Green	Economy	เศ์ริษัฐกิจชีวภาพ-เศ์ริษัฐกิจหมุนเวียน-
เศ์ริษัฐกจิสีเขี่ยว	ร้ิปแบบการิพฒันาเศ์ริษัฐกจิที�รัิฐบาลให้ความส�าคัญอิย่างิคริบวงิจริ	โดยเบ้�อิงิต้่นมีแผู้นเริิ�มผู้ลิต่น��ามันเช้�อิ
เพลิงิอิากาศ์ยานยั�งิย้นด้วยก�าลังิการิผู้ลิต่ส้งิสุดปริะมาณี	1,000,000	ลิต่ริต่่อิวัน	ในเร็ิวๆนี�
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คุณีปรีิชา	อิริริถืวิภัชน์	ปริะธุานกริริมการิ	(ที�	5	จากซ้าย)	
พริ้อิมด้วย	(ผู้้้แทน)	คณีะกริริมการิ	คณีะเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
และผู้้้ถ้ือิหุ้นบริิษััท	ที	เอิส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	
“TMILL”	 โริงิงิานโม่แป้งิสาลีริายใหญ่และมีเทคโนโลยี
การิผู้ลิต่ที�ทันสมัยที�สุดในปริะเทศ์	จัดการิปริะชุมสามัญผู้้้
ถ้ือิหุ้น	ปริะจ�าปี	2565	โดยมีมติ่อินุมัติ่จ่ายเงิินปันผู้ลเป็น
เงิินสดจากก�าไริสุทธิุปริะจ�าปี	2564	ในอัิต่ริาหุ้นละ	0.13	
บาท	คิดเป็นเงิิน	51,826,327.93	บาท	โดยมีก�าหนดจ่าย
เงิินปันผู้ลในวันพฤหัสบดีที�	26	พฤษัภาคม	2565	พริ้อิม
รัิบทริาบริายงิานผู้ลการิด�าเนินงิานปริะจ�าปี	2564	ซ่�งิในปี	
2564	บริิษััทฯ	มีก�าไริสุทธิุเติ่บโต่แข็่งิแกริ่งิที�	112.68	ล้าน
บาท	ส้งิสุดเป็นปริะวัติ่การิณี์ตั่�งิแต่่เปิดด�าเนินการิมา	14	ปี

ทั�งินี�งิานปริะชุมผุู้้ถ้ือิหุ้นดังิกล่าว	จัดข่่�น	ณี	ห้อิงิปริะชุมใหญ่	ชั�น	4	บริิษััท	ที	เอิส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	และผู้่านริะบบ
ปริะชุมทางิไกล	Zoom	Meeting	เม้�อิวันที�	28	เมษัายน	2565	ที�ผู้่านมา

นางิสาวพัชริินทริ์ 	 สิงิห์ เ ถ้ื�อิน	 ผู้้้ มีอิ�านาจริายงิาน
สาริสนเทศ์	 บริิษััท	 เซเว่น	 ย้ทิลิตี่�ส์	 แอินด์	 พาวเวอิริ์	
จ�ากัด	(มหาชน)	7UP	เปิดเผู้ยว่า	ต่ามที�	บริิษััท	เซเว่น	ย้ทิลิตี่�ส์	
แอินด์	พาวเวอิริ์	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ริายงิานสาริสนเทศ์ริายการิ
ได้มาซ่�งิสินทรัิพย์และการิเป็นบริิษััทย่อิยใหม่	อัินเน้�อิงิมาจากการิ
เข่้าลงิทุนใน	บริิษััท	บิลเลี�ยน	เวลเนส	จ�ากัด	ต่ามมติ่ที�ปริะชุมคณีะ
กริริมการิบริิษััท	ครัิ�งิที�13/2564	เม้�อิวันที�	15	ธัุนวาคม	2564	ไป
แล้วนั�น

เน้�อิงิจากการิเจริจาในริายละเอิียดเกี�ยวกับข่้อิต่กลงิในการิซ้�อิ
ข่ายหุ้นสามัญข่อิงิ	บริิษััท	บิลเลี�ยน	เวลเนส	จ�ากัดกับทางิผู้้้ข่ายไม่
สามาริถืบริริลุข่้อิต่กลงิกันได้	ที�ปริะชุมคณีะกริริมการิบริิษััท	คริั�งิ
ที�	5/2565	เม้�อิวันที�	28	เมษัายน	2565	จ่งิได้มีมต่ิให้ยกเลิกการิ
เข่้าลงิทุนใน	บริิษััท	บิลเลี�ยน	เวลเนส	จ�ากัด

ผู้้้ถ้ือิหุ้น	“TMILL”	
ไฟเขี่ยวปันผู้ลหุ้นละ	0.13	บาท

7UP	ยกเลิกลงิทุนในบิลเลี�ยน	เวลเนส	
เหตุ่ไม่สามาริถืบริริลุข้่อิต่กลงิกันได้
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ก.ล.ต่.	-	FETCO	เต้่อินปริะชาชนริะมัดริะวังิ
ถ้ืกหลอิกลงิทุน	แนะต่ริวจสอิบช้�อิผู้้้ได้รัิบอินุญาต่	

ที�แอิปพลิเคชัน	SEC	Check	First

สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รกำ�กับหลัักทรัพย์์แลัะ
ตลั�ดหลัักทรัพย์์ (ก.ลั.ต.) แลัะสำภ�ธุุรกิจตลั�ดทุนั
ไทย์ (FETCO) ห่วงใย์ประช�ชนัอ�จถููกมิจฉ�ชีพ
หลัอกใหล้ังทนุัผ่่�นัช่องท�งสำ่�อสัำงคมออนัไลันั ์โดย์
แอบอ้�งช่�อ ภ�พ หร่อโลัโก้ ก.ลั.ต. แลัะหน่ัวย์ง�นั
ที�เกี�ย์วข้้องในัตลั�ดทุนั หร่ออ้�งว่�เป็นัพนัักง�นั 
บลัจ. บลั. หร่อสำถู�บันัก�รเงินัที�ได้รับอนุัญ�ต 
ข้อเต่อนัให้ระมัดระวังแลัะอย่์�หลังเช่�อโฆษณ�
ชักชวนัให้ลังทุนั โดย์ตรวจสำอบร�ย์ช่�อบุคคลัผู้่
ประกอบธุุรกิจหร่อหลัักทรัพย์์ที�ได้รับอนัญุ�ต ได้ที�
แอปพลิัเคชันั SEC Check First

ในัปัจจุบันัมีมจิฉ�ชีพจำ�นัวนัม�กอ้�งตัวเป็นับริษัท
หลัักทรัพย์์ (บลั.) บรษัิทหลัักทรพัย์์จัดก�รกองทนุั 
(บลัจ.) หร่อสำถู�บันัก�รเงินัที�ได้รับอนัุญ�ตม�
หลัอกลัวงประช�ชนัให้ร่วมลังทุนั แลัะสำร้�งคว�ม
เสีำย์ห�ย์ต่อประช�ชนัในัวงกว้�ง รวมถึูงแอบอ้�ง
ช่�อ ภ�พ หร่อตร�สัำญลัักษณ์ข้อง ก.ลั.ต. แลัะหนัว่ย์
ง�นัที�เกี�ย์วข้้องในัตลั�ดทุนั เช่นัสำม�คมบริษัทหลััก
ทรัพย์์ไทย์ (ASCO) สำม�คมบริษัทจัดก�รลังทุนั 
(AIMC) แลัะตลั�ดหลัักทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ 
(SET) ในัก�รโฆษณ�ชวนัเช่�อแลัะชักชวนัให้
ประช�ชนัลังทุนัในัหลัักทรัพย์์แลัะสิำนัทรัพย์์ต่�ง ๆ 
ผ่่�นัหลั�กหลั�ย์ช่องท�ง อ�ทิ โทรศัพท์ ข้้อคว�ม
สัำ�นั โซเชีย์ลัมีเดีย์ แลัะช่องท�งออนัไลันั์

ก.ลั.ต. แลัะ FETCO จึงข้อแจ้งเต่อนัประช�ชนัให้
ระมัดระวังก�รถููกหลัอกลัวงให้ลังทุนั แลัะควร
ตรวจสำอบข้้อมูลัอย่์�งรอบคอบก่อนัตัดสิำนัใจ
ลังทุนั ทั�งนัี� รูปแบบก�รชักชวนัลังทุนัที�เข้้�ข้่�ย์
หลัอกลัวงอ�จมีลัักษณะ ดังนัี�

 • เสำนัออัตร�ผ่ลัตอบแทนัก�รลังทุนัที�จูงใจ
แลัะสูำงเกินัจริง ที�ม�ข้องผ่ลัตอบแทนัไม่ชัดเจนั
 • ให้ผ่ลัตอบแทนัจ�กก�รชักชวนัคนัอ่�นัม�
ลังทุนั
 • รับประกันัผ่ลัตอบแทนัก�รลังทุนั อ้�งว่�
ไม่มีคว�มเสีำ�ย์ง
 • แอบอ้�งช่�อ ภ�พ โลัโก้หนั่วย์ง�นั บริษัท 
หร่อบุคคลัที�มีช่�อเสีำย์งแลัะนั่�เช่�อถู่อในัก�ร
โฆษณ�ชวนัเช่�อ
 • ชักชวนัให้ลังทุนัในัหลัักทรัพย์์แลัะสิำนัทรัพย์์
ท�งก�รเงินัที�ไมม่แีหล่ังข้้อมลูัอ้�งอิงให้ตรวจสำอบ
ได้
 • ให้ฝ�กหร่อโอนัเงินัลังทุนัเข้้�บัญชีส่ำวนั

ตัวข้องบุคคลัธุรรมด� ไม่มีก�รร�ย์ง�นัหร่อแจ้ง
ย่์นัยั์นัก�รลังทุนั

นางิสาวร้ิ�นวดี	สุวริริณีมงิคล	เลข่าธิุการิ	
ก.ล.ต่.	 กล่ั�วว่� ในัช่วงปีที�ผ่่�นัม� ก.ลั.ต. ได้
รับแจ้งเบ�ะแสำเกี�ย์วกับก�รโฆษณ�ชวนัเช่�อแลัะ
ชักชวนัให้ประช�ชนัลังทุนัในัลัักษณะหลัอกลัวง
เพิ�มขึ้�นัม�ก ก.ลั.ต. จึงข้อเต่อนัประช�ชนัให้
ระมัดระวังก�รชักชวนัลังทุนัจ�กผู้่ที�ไม่ได้รับ
อนัุญ�ตจ�กหนั่วย์ง�นักำ�กับดูแลั เนั่�องจ�กจะไม่
ได้รับคว�มคุ้มครองต�มกฎหม�ย์ แลัะมคีว�มเสีำ�ย์ง
ที�จะถููกหลัอกลัวงทำ�ให้สูำญเสีำย์เงินัลังทุนัทั�งหมดได้ 
ทั�งนัี� ผู้่แนัะนัำ�ก�รลังทุนัข้องผู้่ประกอบธุุรกิจหลััก
ทรัพย์์ที�ติดต่อกับผู้่ลังทุนัจะต้องมีเลัข้ทะเบีย์นัก�ร
เป็นัผู้่ได้รับคว�มเห็นัชอบจ�ก ก.ลั.ต. ให้ตรวจสำอบ
ได้ แลัะมีหนั้�ที�อธิุบ�ย์ข้้อมูลัเกี�ย์วกับผ่ลิัตภัณฑ์์
ก�รลังทุนัที�ชัดเจนั แสำดงให้เห็นัถึูงลัักษณะข้อง
ผ่ลิัตภัณฑ์์ คว�มเสีำ�ย์งที�เกี�ย์วข้้อง แลัะที�ม�ข้อง
แหล่ังข้้อมูลัที�ใช้ประกอบคำ�แนัะนัำ�ดังกล่ั�วที�เช่�อ
ถู่อได้ โดย์ผู้่ลังทุนัสำ�ม�รถูตรวจสำอบร�ย์ช่�อผู้่
แนัะนัำ�ก�รลังทุนัแลัะผู้่ให้บริก�รที�ได้รับอนัุญ�ต
ผ่่�นัช่องท�งข้อง ก.ลั.ต. แลัะเพ่�อป้องกันัประช�ชนั
จ�กก�รถููกหลัอกลัวง ก.ลั.ต. แลัะ FETCO จะห�ร่อ
แนัวท�งก�รคุ้มครองผู้่ลังทุนัในัก�รทำ�ธุุรกรรม
ออนัไลันั์เพิ�มเติมต่อไป

นายไพบ้ลย์	 นลินทริางิก้ริ	 ปริะธุาน
กริริมการิ	 FETCO กล่ั�วว่� ปัจจุบันัพบว่�
มีมิจฉ�ชีพจำ�นัวนัม�กอ้�งตัวเป็นัผู้่ให้บริก�รที�
ได้รับอนุัญ�ต FETCO ในัฐ�นัะองค์กรตัวแทนัผู้่
ประกอบก�รแลัะผู้่เกี�ย์วข้้องในัก�รพัฒนั�ตลั�ด
ทุนัไทย์ ข้อเต่อนัประช�ชนัให้ระมดัระวังแลัะปกป้อง
ตนัเองจ�กมจิฉ�ชีพดังกล่ั�ว โดย์ตรวจสำอบข้้อมลูั
ให้รอบคอบก่อนัทุกครั�งก่อนัตัดสิำนัใจลังทุนั อ�ทิ 
ตรวจสำอบให้มั�นัใจถึูงคว�มมีตัวตนัข้องบริษัท
หร่อบุคคลัผู้่ชักชวนัว่�เป็นัผู้่ที�ได้รับอนัุญ�ตต�ม
กฎหม�ย์ โดย์ข้อตรวจสำอบใบอนัุญ�ตจ�กบุคคลั
นัั�นั ๆ  หร่อตรวจสำอบร�ย์ช่�อจ�ก ก.ลั.ต. เน่ั�องจ�ก
ผู้่แนัะนัำ�ก�รลังทุนัในัหลัักทรัพย์์หร่อสิำนัทรัพย์์
ท�งก�รเงินัจะต้องเป็นัผู้่ที�ได้รับอนัุญ�ตต�ม
กฎหม�ย์ ตรวจสำอบข้้อมูลัร�ย์ลัะเอีย์ดข้องหลััก
ทรัพย์์หร่อสิำนัทรัพย์์ที�มีผู้่เสำนัอให้ลังทุนั โดย์ควร
ต้องมีแหล่ังข้้อมูลัที�นั่�เช่�อถู่อ สำ�ม�รถูเข้้�ถึูงได้ 
ไม่มีก�รโฆษณ�อัตร�ผ่ลัตอบแทนัที�เกินัจริงหร่อ
รับประกันัผ่ลัตอบแทนัโดย์อ้�งว่�ไม่มีคว�มเสีำ�ย์ง 

ผ่ลัตอบแทนัควรมีที�ม�ที�ชัดเจนั อ้�งอิงได้ มีก�ร
เปิดเผ่ย์ข้้อมูลัให้ตรวจสำอบได้อย่์�งสำมำ��เสำมอ

ทั�งนัี� สำ�ม�รถูตรวจสำอบร�ย์ช่�อบุคคลัที�แนัะนัำ�
ก�รลังทุนั ผู้่ประกอบธุุรกิจ หร่อหลัักทรัพย์์ที�ได้
รับอนัุญ�ตจ�ก ก.ลั.ต. ได้ที�แอปพลิัเคชันั SEC 
Check First แลัะเว็บไซต์ ก.ลั.ต. www.sec.or.th 
หัวข้้อ SEC Check First (https://market.sec.
or.th/LicenseCheck/Search) ห�กมีข้้อสำอบ
ถู�มหร่อมีเบ�ะแสำเกี�ย์วกับพฤติกรรมที�นั่�สำงสัำย์ 
โปรดแจ้งที� "ศูนัย์์บริก�รประช�ชนั ก.ลั.ต." โทร. 
1207 หร่อ SEC Live Chat ที�เว็บไซต์ ก.ลั.ต. เพ่�อ
ก�รตรวจสำอบข้้อเท็จจริงในัเชิงลึักต่อไป ในักรณี
ที�ตรวจพบว่�มีก�รกระทำ�อันัเข้้�ข่้�ย์เป็นัคว�ม
ผิ่ดต�ม พ.ร.บ. หลัักทรัพย์์ฯ ผู้่กระทำ�ผิ่ดอ�จถููก
ดำ�เนันิัคดีต�มกฎหม�ย์ ซึ�งมโีทษทั�งจำ�คุกแลัะปรบั 
แลัะห�กเข้้�ข่้�ย์ก�รกระทำ�ที�อ�จผิ่ดกฎหม�ย์อ่�นั 
ก.ลั.ต. มีกระบวนัก�รในัก�รประสำ�นัง�นักับหนั่วย์
ง�นัที�เกี�ย์วข้้องเพ่�อดำ�เนัินัก�รต่อไป

รวมทั�งสำ�ม�รถูติดต่อสำอบถู�มได้ที�สำม�คมบริษัท
หลัักทรัพย์์ไทย์ (ASCO) โทร. 0-2226-0909 
หร่อสำม�คมบริษัทจัดก�รลังทุนั (AIMC) โทร. 
0-2264-0900

นัอกจ�กนัี� ยั์งสำ�ม�รถูสำอบถู�มข้้อมูลัหร่อร้อง
ทุกข์้กับหน่ัวย์ง�นัที�เกี�ย์วข้้อง เช่นั

สำำ�นักัง�นัคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้่บริโภค (สำคบ.) 
โทร. 1166

กรมสำอบสำวนัคดีพิเศษ(ดีเอสำไอ)  โทร. 1202

กรมพัฒนั�ธุุรกิจก�รค้� โทร. 1570

กองบัญช�ก�รตำ�รวจส่ำบสำวนัสำอบสำวนั
อ�ชญ�กรรมท�งเทคโนัโลัยี์ (บช.สำอท.) โทร. 1441

ศูนัย์์รับแจ้งก�รเงินันัอกระบบ สำำ�นักัง�นัเศรษฐกิจ
ก�รคลััง โทร. 1359

ศูนัย์์คุ้มครองผู้่ใช้บริก�รท�งก�รเงินั (ศคง.) 
ธุนั�ค�รแห่งประเทศไทย์ โทร. 1213
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ttb	analytics	ปริะเมินปี	2565	
ค่าคริอิงิชีพส้งิข่่�น	ส่งิผู้ลริายได้สุทธิุครัิวเร้ิอินไทยลดลงิ	

เพิ�มความเปริาะบางิแก่ภาวะการิเงิินข่อิงิครัิวเร้ิอิน	
หลังิผู่้านจุดต่��าสุดข่อิงิวิกฤต่โควิด-19

แนัวโนัม้ร�ย์ไดสุ้ำทธิุครัวเร่อนัไทย์ป ี2565 
ลัดลังจ�กปีกอ่นั เนั่�องจ�กค่�ครองชีพที�
เพิ�มสูำงขึ้�นัเร็วกว่�ร�ย์ได้ ประกอบกับ
ภ�ระผ่่อนัจ่�ย์หนัี�ครัวเร่อนัที�อยู่์ในัระดับ
สูำง เป็นัปัจจัย์กดดันัแนัวโนั้มกำ�ลัังซ่�อ 
เพิ�มคว�มเปร�ะบ�งต่อภ�วะก�รเงินัข้อง
ครัวเร่อนัไทย์ หลัังผ่่�นัจุดตำ��สุำดข้อง
วิกฤตโควิด-19

เศรษฐกิจไทย์ในัปี 2565 กำ�ลัังอยู่์ในัช่วง
ฟ้ื้�นัตัวจ�กสำถู�นัก�รณ์โควิด-19 อย่์�ง
ค่อย์เป็นัค่อย์ไปแลัะมีคว�มเสีำ�ย์งม�ก 
เนั่�องจ�กก�รแพร่ระบ�ดจ�กโรคโควิด-
19 สำ�ย์พันัธ์ุุใหมโ่อมคิรอนัแลัะม�ตรก�ร
ควบคุมก�รแพร่ระบ�ดที�ยั์งส่ำงผ่ลักดดันั
ต่อก�รฟ้ื้�นัตัวข้องกิจกรรมเศรษฐกิจ
ในัประเทศอยู่์ ประกอบกับคว�มขั้ดแย้์ง
ระหว�่งรสัำเซยี์-ย์เูครนัที�เกิดขึ้�นั ส่ำงผ่ลัให้
อัตร�เงินัเฟ้ื้อทั�วไปเร่งตัว แลัะเศรษฐกิจ
ไทย์ในัระย์ะเวลั�ข้้�งหนั้�ยั์งมีคว�มไม่
แนั่นัอนัสูำง ทำ�ให้ผู้่ประกอบก�รสำ่วนั
ใหญ่จึงยั์งคงระมัดระวังก�รจ้�งง�นัใหม่ 
แลัะห�กจำ�เป็นัต้องจ้�งแรงง�นัเพิ�มเติม
จะเป็นัก�รจ้�งง�นัชั�วคร�วม�กกว่�
ประจำ� เพ่�อให้สำ�ม�รถูควบคมุต้นัทุนัแลัะ
ปรับจำ�นัวนัก�รจ้�งง�นัได้สำอดคล้ัอง
กับคว�มเสีำ�ย์งที�อ�จเกิดขึ้�นัได้อย่์�งมี
ประสิำทธิุภ�พ

ปัจจัย์ข้้�งต้นัส่ำงผ่ลัให้ร�ย์ได้ภ�คครัว
เร่อนัข้องไทย์มีแนัวโนั้มฟ้ื้�นัตัวต่อเนั่�อง

หลัังจ�กผ่่�นัจุดตำ��สุำดข้องวิกฤตโควิด-
19 แต่ยั์งมีคว�มเปร�ะบ�งอยู่์ สำะท้อนัได้
จ�กภ�วะก�รจ้�งง�นัที�ยั์งคงอยู่์ในัระดับ
ตำ��โดย์เฉพ�ะก�รจ้�งง�นัที�เกี�ย์วกับภ�ค
ก�รท่องเที�ย์ว โดย์ภ�พรวมอ�จต้องใช้
เวลั�นั�นัอย่์�งน้ัอย์ 2 ปีกว่�ระดับร�ย์
ได้นัอกภ�คก�รเกษตรจะฟ้ื้�นัตัวกลัับม�
ถึูงช่วงก่อนัเกิดวิกฤตโควิด-19 ส่ำวนัก�ร
จ้�งง�นัในัภ�คเกษตรแมยั้์งมอียู่์ม�ก แต่
ม�จ�กพวกแรงง�นัย้์�ย์กลัับถิู�นัหลัังเกิด
วิกฤตโควิด-19 ในัปี 2563 ประกอบกับ
ก�รผ่ลิัตในัภ�คเกษตรที�ค่อนัข้้�งนั้อย์ 
จึงสำร้�งร�ย์ได้ให้แก่แรงง�นัตำ��กว่�
เศรษฐกิจประเภทอ่�นั ๆ อยู่์ม�ก

เม่�อวิเคร�ะห์แนัวโนั้มร�ย์ได้ครัวเร่อนั 
จ�กผ่ลัสำำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจแลัะสัำงคม
ข้องครวัเร่อนั (ข้้อมลูัจ�ก SES: Socio-
Economic Survey) พบว่�ในัปี 2564 
ครัวเร่อนัไทย์มีร�ย์ได้ต่อเด่อนัเฉลีั�ย์ร�ว 
23,500 บ�ท ซึ�งเม่�อหักร�ย์ได้ที�ไม่เป็นัตัว
เงินัออกไป อ�ทิ เงินัอุดหนัุนัจ�กรัฐบ�ลั 
ในัปี 2565 ร�ย์ได้ครัวเร่อนัจะมีแนัว
โนั้มข้ย์�ย์ตัวต�มทิศท�งก�รเติบโตข้อง
เศรษฐกิจไทย์ที�ฟ้ื้�นัตัวอย่์�งค่อย์เป็นัค่อย์
ไป ประกอบกบัภ�วะก�รจ�้งง�นัโดย์รวม
ที�ยั์งคงเปร�ะบ�ง ส่ำงผ่ลัให้ครัวเร่อนัที�มี
ร�ย์ได้นั้อย์จะมีร�ย์ได้ตำ��กว่�นัี�ม�ก แลัะ
ร�ย์ไดอ้�จมคีว�มไมแ่นัน่ัอนัสูำง ด้วย์เหตุ
นัี� ร�ย์ได้ข้องครัวเร่อนัไทย์โดย์ภ�พรวม
จึงยั์งมีคว�มเปร�ะบ�ง แลัะไม่สำ�ม�รถู

รองรับปัจจัย์ที�ไม่ค�ดคิดได้ม�กนััก
ข้ณะเดีย์วกันั ก�รเพิ�มขึ้�นัข้องร�ค�
พลัังง�นัแลัะสิำนัค้�โภคภัณฑ์์ในัตลั�ด
โลักหลัังเกิดวิกฤตรัสำเซีย์-ยู์เครนั โดย์
เฉพ�ะก�รเพิ�มขึ้�นัข้องร�ค�อ�ห�รสำดที�
กำ�ลัังสำะท้อนัถึูงก�รเข้้�สู่ำวิกฤตอ�ห�ร
ทั�วโลัก ได้ส่ำงผ่ลัให้ระดับร�ค�สำินัค้�ในั
ประเทศไทย์ในัหมวดดังกล่ั�วปรับขึ้�นั
อย่์�งรวดเร็ว ต้นัทุนัค่�ครองชีพที�แพง
ขึ้�นัถู่อเป็นัปัจจัย์กดดันัเพิ�มเติมต่อกำ�ลััง
ซ่�อข้องครัวเร่อนัไทย์ในัทุกกลุ่ัม แลัะ
ลัดทอนัคว�มสำ�ม�รถูในัก�รชำ�ระหนัี�
ข้องครัวเร่อนัด้วย์ โดย์เฉพ�ะครัวเร่อนั
กลุ่ัมร�ย์ได้นั้อย์ที�มีสัำดส่ำวนัก�รบริโภค
อ�ห�รสำดแลัะเช่�อเพลิังสำำ�หรับใช้ในับ้�นั
แลัะก�รเดินัท�งในัระดับสูำง ซึ�งมีก�ร
ปรับร�ค�เร่งตัวม�กที�ร�ว 15-16% 
จ�กระย์ะเดีย์วกันัปี 2564 เม่�อเปรีย์บ
เทีย์บกับร�ค�สำินัค้�ในัหมวดอ่�นั ดังนัั�นั 
ศูนัย์์วิเคร�ะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หร่อ ttb 
analytics ประเมินัว่� สัำดส่ำวนัค่�ใช้จ่�ย์
ต่อร�ย์ได้ข้องครัวเร่อนัไทย์ในักลุ่ัมที�มี
ร�ย์ได้รวม 25,000-50,000 บ�ทต่อ
เด่อนั จะเพิ�มขึ้�นัจ�ก 68% ในัปี 2564 ม�
อยู่์ที�ร�ว 75% ในัปี 2565 นัี� สำำ�หรับครัว
เร่อนักลุ่ัมที�มีร�ย์ได้รวมอยู่์ที� 15,000-
25,000 บ�ท จะเพิ�มขึ้�นัจ�ก 80% ม�
อยู่์ที� 87% แลัะครัวเร่อนักลุ่ัมร�ย์ได้รวม 
15,000 บ�ท จะเพิ�มขึ้�นัจ�ก 90% เป็นั 
98%
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ttb	analytics	ปริะเมินปี	2565	
ค่าคริอิงิชีพส้งิข่่�น	ส่งิผู้ลริายได้สุทธิุครัิวเร้ิอินไทยลดลงิ	

เพิ�มความเปริาะบางิแก่ภาวะการิเงิินข่อิงิครัิวเร้ิอิน	
หลังิผู่้านจุดต่��าสุดข่อิงิวิกฤต่โควิด-19

ทั�งนัี� จ�กผ่ลัสำำ�รวจภ�วะเศรษฐกิจแลัะสัำงคมข้องครัวเร่อนัปี 2564 (Household Socio-Economic Survey: SES) พบว่� 
ครัวเร่อนัไทย์จะมีย์อดหนัี�สิำนัรวมโดย์เฉลีั�ย์ประม�ณ 208,000 บ�ทต่อครัวเร่อนั เม่�อสำมมติให้ระย์ะเวลั�ผ่่อนัชำ�ระหนัี�ที� 5 ปีแลัะ
อัตร�ดอกเบี�ย์ 5% ต่อปี ครัวเร่อนัไทย์โดย์รวมจะมีภ�ระผ่่อนัส่ำงหนัี�สิำนัร�ว 4,400 บ�ทต่อเด่อนั โดย์เม่�อคำ�นัวณสัำดส่ำวนัภ�ระ
ผ่่อนัหนัี�สิำนัต่อร�ย์ได้สุำทธิุหลัังหักค่�ใช้จ่�ย์ในัแต่ลัะเด่อนั พบว่� สัำดส่ำวนัดังกล่ั�วข้องครัวเร่อนักลุ่ัมร�ย์ได้ที� 25,000-50,000 
บ�ทต่อเด่อนั จะอยู่์ที� 0.88 ครัวเร่อนักลุ่ัมร�ย์ได้ 15,000-25,000 บ�ท มีสัำดส่ำวนัอยู่์ที� 0.95 ข้ณะที�ครัวเร่อนักลุ่ัมร�ย์ได้ตำ��
กว่� 15,000 บ�ท มักมีร�ย์ได้ไม่เพีย์งพออยู่์แล้ัว ส่ำวนัใหญ่จึงมักเป็นัหนัี�นัอกระบบ ซึ�งไม่จำ�เป็นัต้องใช้หลัักทรัพย์์คำ��ประกันัแลัะ
ดอกเบี�ย์เงินักู้ส่ำวนัใหญ่คิดเป็นัร�ย์วันัหร่อร�ย์สัำปด�ห์ จึงทำ�ให้ไม่สำ�ม�รถูคำ�นัวณห�สัำดส่ำวนัดังกล่ั�วได้ แต่จ�กผ่ลัสำำ�รวจ SES 
ปีล่ั�สุำด พบว่�ครัวเร่อนัไทย์มีย์อดหนัี�นัอกระบบรวมร�ว 3,800 บ�ทต่อครัวเร่อนั ซึ�งค�ดว่�ม�จ�กครัวเร่อนักลุ่ัมร�ย์ได้นั้อย์
เป็นัหลััก ดังนัั�นั เม่�อพิจ�รณ�สัำดส่ำวนัภ�ระผ่่อนัหนัี�สิำนัต่อร�ย์ได้สุำทธิุดังกล่ั�วพบว่� ครัวเร่อนัไทย์สำ่วนัใหญ่มีภ�ระผ่่อนัหนัี�ต่อ
เด่อนัค่อนัข้้�งสูำงต�มสำภ�พปัญห�หนัี�ครัวเร่อนัไทย์ที�เร่�อรังม�นั�นั มเีงินัสำดเก็บออมไว้ใช้ในัย์�มฉุกเฉินัน้ัอย์ม�ก โดย์เฉพ�ะครวั
เร่อนักลุ่ัมร�ย์ได้รวมตำ��กว่� 25,000 บ�ทลังม�ที�ส่ำวนัใหญ่ไม่เหล่ัอเงินัเก็บ ในักรณีเช่นันัี� ห�กเกิดเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝันัขึ้�นั ก็จะ
ยิ์�งเพิ�มคว�มเปร�ะบ�งให้แก่ภ�วะก�รเงินัข้องครัวเร่อนัไทย์

ด้วย์สำถู�นัก�รณ์ที�ร�ย์ได้สำุทธิุข้องครัวเร่อนัไทย์ในัปี 2565 ปรับลัดลังจ�กปีก่อนัต�มค่�ครองชีพที�แพงขึ้�นั ประกอบกับภ�ระ
ผ่่อนัชำ�ระหนัี�สิำนัที�ยั์งมีอยู่์ในัระดับสูำง ภ�ครัฐควรจัดก�รฟ้ื้�นัฟูื้กิจกรรมเศรษฐกิจแลัะก�รจ้�งง�นัในัประเทศให้กลัับม�ใกล้ัเคีย์ง
ปกตใิห้ได้ม�กที�สุำด มกี�รดูแลัระดบัร�ค�สำนิัค้�โดย์รวมไมใ่ห้เพิ�มขึ้�นัอย่์�งรวดเรว็ ออกม�ตรก�รบรรเท�ค�่ใชจ่้�ย์แก่ครัวเร่อนัผู้่
มรี�ย์ไดน้ัอ้ย์ รวมทั�งบริห�รจัดก�รหนัี�อย่์�งเหม�ะสำม โดย์ชว่ย์เหล่ัอครวัเร่อนักลุ่ัมเปร�ะบ�งแลัะห�ท�งแกไ้ข้หนัี�นัอกระบบ ข้ณะ
เดีย์วกันัผู้่บริโภคก็ควรห�วิธีุลัดร�ย์จ�่ย์ ประคองร�ย์ไดที้�มอียู่์ พร้อมห�ช่องท�งเพิ�มเติมร�ย์ได้ แลัะบรหิ�รจัดก�รหนัี�ครัวเร่อนั
อย่์�งเหม�ะสำม เช่นั ข้อเจรจ�ปรับลัดภ�ระผ่่อนัจ่�ย์ต่อเจ้�หนัี�ลังชั�วคร�ว เพ่�อประคับประคองตนัให้ผ่่�นัพ้นัช่วงวิกฤตค่�ครอง
ชีพทับซ้อนัวิกฤตโควิด-19 ในัครั�งนัี�ไปให้ได้
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อิินไซด์	Business
CHAYO	จัดปริะชุมสามัญ
ผู้้้ถ้ือิหุ้นปริะจ�าปี	2565	

ไฟเขี่ยวจ่ายปันผู้ลเป็นหุ้น-เงิินสด

ผู้ถืห.	SNNP	
อินุมัติ่ปันผู้ลอีิก	0.14	บาท/หุ้น	

ริวมทั�งิปีจ่าย	0.24	บาท	

"CEYE	เริิ�มซ้�อิข่าย
ในต่ลาดหลักทรัิพย์	เอ็ิม	เอิ	ไอิ	วันแริก"

"ป้นต่ริาเส้อิ"	จับม้อิ	"เอ็ิม-150"	
ผุู้ดแคมเปญ	"ฮ่ดส้้อิย่างิเส้อิ	หัวใจเกินร้ิอิย	ปี2"
ต่่อิยอิดความส�าเร็ิจปี	2		ผู้น่กก�าลังิความร่ิวมม้อิ

ทางิการิต่ลาด	กริะตุ้่นต่ลาดวัสดุก่อิสร้ิางิรัิบวันแริงิงิาน

18 www.HoonInside.com  3 May 2022



สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลค่าการิซ้�อิข่าย
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